
  

 

उद्दशे्य र कारण 

 

 

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायाथन्वयन गनथ केही राजस्व, कर र शलु्क लगाउन 
आवश्यक भएकोले प्रस्ततु ववधेयक पेश गररएको छ। 

प्रस्ततु ववधेयकले राजस्व, कर र शलु्कको ननधाथरण गनथ, त्यस्तो कर र शलु्कको दर बढाउन, घटाउन 
र आंशशक वा परैु छुट ददन सक्ने व्यवस्र्ा गरेको छ। 

 

रामजी प्रसाद बराल (जीवन) 

अर्थमन्री 
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प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायाथन्वयन गनथ बनेको ववधेयक 

प्रस्तावनााः प्रदेश सरकारको आनर्थक वर्थ 207९/०८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायाथन्वयन गनथ 
राजस्व संकलन गने, कर घटाउने, कर बढाउने र कर छुट ददने सम्बन्धी प्रचनलत कानूनलाई संशोधन 
गनथ वाञ्छनीय भएकाले गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आनर्थक ऐन, २०७९" रहेको छ।  

(2) यो ऐनको दफा २, ७ र ९ तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछन ् र अन्य दफाहरु सम्बत ्
२०७९ साल साउन १ गतेदेशि प्रारम्भ हनुेछन।्  

 
2. घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्काः (१) प्रदेशनभर घरजग्गा लगायतको रशजषे्ट्रशन गदाथ अनसूुची-१ बमोशजम 

घरजग्गा लगायतको रशजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का दस्तरु लगाइनेछ। 

(2) उपदफा (१)  बमोशजम घर जग्गा लगायत रशजषे्ट्रशन शलु्कको संकलन गने कायथ 
सम्बशन्धत गाउँपानलका वा नगरपानलकाले गनेछ।  

तर, सम्बशन्धत गाउँपानलका वा नगरपानलकाबाट घरजग्गा लगायतको रशजषे्ट्रशन शलु्क, 
सेवा शलु्क र रोक्का दस्तरु उठाउने कायथको व्यवस्र्ापन नभएसम्मका लानग मालपोत कायाथलयले 
उक्त शलु्कहरू संकलन गरी बाँडफाँट गनेछन।् 

 

3. सवारी साधन कराः (१) प्रदेशनभर अनसूुची-२(क) बमोशजम सवारी साधन कर लगाइनेछ। 

(2) उपदफा (१) मा उल्लेशित करबाहेक अनसूुची-२(ि) बमोशजम सवारी दताथ र 
सरुवा दस्तरु, सवारीको अस्र्ायी दताथ दस्तरु, सवारी साधन दताथ प्रमाण पर नवीकरण दस्तरु, 
सवारी जाँचपास प्रमाण पर दस्तरु, ववदेशमा दताथ भएका सवारी चलाउने अनमुनत दस्तरु, सवारीको 
नामसारी तर्ा सनाित दस्तरु, यातायात सेवाको नाम पञ्जीकरण दस्तरु, यातायात प्रशशिण केन्र 
दताथ र नवीकरण दस्तरु, कारिाना तर्ा वकथ सप, शोरुम तर्ा ररकशन्डसन हाउस संचालन अनमुनत  
तर्ा नवीकरण दस्तरु, सवारी चालक आवेदन दस्तरु, सवारी चालक अनमुनत पर दस्तरु, पनु 
प्रयोगात्मक परीिा दस्तरु, नलशित तर्ा प्रयोगात्मक परीिाको पनुयोग दस्तरु, सवारी चालक 
अनमुनत पर नवीकरण दस्तरु, यातायात सेवा संचालन गने अनमुनत परको नवीकरण दस्तरु, बाटो 
इजाजत पर दस्तरु तर्ा आवेदन शलु्क लगाइनेछ। 
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(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापनन टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र 
ववद्यतुीय ररक्सा (इथ–ररक्सा) मा गाउँपानलका वा नगरपानलकाले सवारी साधन कर लगाउनेछ। 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोशजमको कर, दस्तरु तर्ा शलु्कको प्रशासन प्रदेश 
सरकारबाट हनुेछ। उपदफा (१) बमोशजम संकनलत रकममध्ये साठी प्रनतशत प्रदेश सशित कोर्मा 
र चानलस प्रनतशत स्र्ानीय सशित कोर्मा जम्मा हनुेगरी बाँडफाँट गनुथपनेछ ।  

 

4. मनोरञ्जन कराः (१)  प्रदेशनभर सञ् चानलत चलशचर घर, व्यापाररक तर्ा व्यवसावयक प्रकृनतका 
मेला-महोत्सव, सांस्कृनतक कायथक्रम, प्रदशथनी, डान्स बार र कन्सटथ जस्ता मनोरञ्जनका िेरमा 
अनसूुची-३ बमोशजम मनोरञ् जन कर लगाइनेछ। 

(2) उपदफा (१)  बमोशजमको करको प्रशासन र बाँडफाँट गाउँपानलका वा 
नगरपानलकाले प्रदेश कानून बमोशजम गनेछ।  

 

5. ववज्ञापन कराः (१) प्रदेशनभर ववज्ञापन सामग्री रािे बापत ववज्ञापन कर सम्बशन्धत गाउँपानलका वा 
नगरपानलकाले स्र्ानीय तहको कानून बमोशजम असूल गरी प्रदेश कानून बमोशजम बाँडफाँट गनेछ। 

 

6. कृवर् आयमा कराः (१) प्रदेशनभर उत्पाददत कृवर् उपजको नबक्रीबाट प्राप्त हनु ेआयमा अनसूुची-४ 
बमोशजम कर लगाइनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको करको प्रशासन प्रदेश सरकारबाट हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कर भनूम व्यवस्र्ा, कृवर्, सहकारी तर्ा गररबी ननवारण 
मन्रालय अन्तरगतको कृवर् ज्ञान केन्रले सङ्कलन गरी प्रदेश सशित कोर्मा दाशिल गनेछ। 

 

7. पयथटन शलु्क: (१) नपेाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र प्रदेश सरकारले ननमाथण गरेका  
पयथटन स्र्ल, पयथटकीय पदमागथ, तालतलैया, गफुा, धानमथक स्र्ल तर्ा प्रदेश नभरका परुाताशत्वक, 
ऐनतहानसक, धानमथक तर्ा सांस्कृनतक स्र्ल, संग्रहालय, पाकथ , रक क्लाइशम्बङ, बन्जी जशम्पङ, 
र ्याशटटङ, क्यानोननङ, जीप टलाएर, अल्रालाइट, प्यारा ग्लाइनडङ, केबलुकार, वपकननक स्र्ल, 
भ्यू टावर, पयथटकीय होटल तर्ा रेषु्टरा, रेवकङ्ग तर्ा राभल एजेन्सी, क्यूररयो तर्ा पयथटकीय 
सामाग्री नबक्री ववतरण गने व्यवसाय जस्ता पयथटकीय स्र्ल, पयथटन व्यवसाय र पयथटकीय 
वक्रयाकलापमा अनसूुची-५ बमोशजम पयथटन शलु्क लगाइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको पयथटन शलु्कको प्रशासन प्रदेश सरकारबाट हनुेछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको शलु्क पयथटन, उद्योग, वाशणज्य तर्ा आपूनतथ मन्रालय 
अन्तगथतको पयथटन कायाथलयले र पयथटन कायाथलय नभएका शजल्लामा घरेल ुतर्ा साना उद्योग 
कायाथलयले सङ्कलन गरी प्रदेश सशित कोर्मा दाशिल गनेछ। 

 

8. प्राकृनतक स्रोत शलु्काः (१) प्रदेश अन्तगथतका वनिरे तर्ा ननजी जग्गामा रहेका रोडा, गेग्रान, स्लेट 
ढुङ्गा, चट्टान ढुङ्गा, नगटी ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, शचप्स, इट्टा पाने माटो, अन्य साधारण माटो, बालवुा, चनुढुङ्गा, 
नदी तर्ा िोलाले बगाएर ल्याएको काठ, कुकाठ र दाउरा-जराजरुी लगायतका दहत्तर-बहत्तर 
जस्ता िानीजन्य पदार्थको उत्िनन र संकलनमा अनसूुची-६ बमोशजम शलु्क लगाइनेछ। 

"दहत्तर, बहत्तर भन्नाले" नदी िोल्सा िोल्सी, वन िेर वा सावथजननक वा ननजी जग्गाबाट 
उत्िनन वा संकलन गररने बहमूुल्य पत्र्र, ऐनतहानसक र साँस्कृनतक महत्त्वका शानलग्राम, शीला 
र अनत मूल्यवान वस्त ुबाहेकका नदीले बगाई ल्याएको वा नर्नग्रएको ढुङ्गा, नगट्टी, बालवुा, माटो, 
चट्टान, काठ, कुकाठ, दाउरा, जराजरुी जस्ता नदीजन्य तर्ा िानीजन्य प्राकृनतक स्रोतलाई सम्झन ु
पछथ।  

(२) उपदफा (१) बाहेकका प्रदेश अन्तगथतका रोडा, गेग्रान, स्लेट ढुङ्गा, चट्टान ढुङ्गा, नगटी 
ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, शचप्स, इट्टा पाने माटो, अन्य साधारण माटो, बालवुा, चनुढुङ्गा, नदी तर्ा िोलाले 
बगाएर ल्याएको काठ, कुकाठ र दाउरा-जराजरुी जस्ता दहत्तर-बहत्तरका सारै् िानी तर्ा नदीजन्य 
पदार्थ उत्िनन र सङ्कलनमा अनसूुची-६ बमोशजम शलु्क लगाइनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको शलु्क वन, वातावरण तर्ा भ-ूसंरिण मन्रालय 
अन्तरगतका नडनभजन वन कायाथलयले सङ्कलन गरी प्रदेश संशित कोर्मा दाशिल गनुथपनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजमको शलु्क स्र्ानीय तहले आटनो िेरनभर प्रारशम्भक 
वातावरणीय परीिण र प्रभाव मूल्यांङ्कन अनसुार तोवकएको पररमाण नबक्रीबाट सङ्कनलत कुल राजस्व 
रकमको ६० प्रनतशत स्र्ानीय सशित कोर्मा र ४० प्रनतशत रकम प्रदेश सशित कोर्मा जम्मा 
गनुथपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम संकनलत रकम रैमानसक रुपमा बाँडफाँट गरी सो को 
प्रनतवेदन पन्र ददननभर प्रदेश सरकार, अर्थ मन्रालय समि पेश गनुथपनेछ। 

 

9. अन्य राजस्वाः सम्बशन्धत प्रदेश कानून तजुथमा नहुँदासम्म प्रदेश सरकारका मन्रालय वा ननकायले 
प्रदान गने सेवा बापत प्रदेश सरकार, अर्थ मन्रालयको पूवथ सहमनत नलई सेवाको प्रकृनत अनसुार 
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कायथववनध बनाई सेवा शूल्क लगाउन सक्नेछ। यसरी संकनलत सेवा शूल्क सम्बशन्धत मन्रालय 
वा ननकायले प्रदेश सशित कोर्मा दाशिल गनुथपनेछ।  
 

10. दर घटाउन, बढाउन वा छुट ददन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार यो ऐन र 
अन्य प्रचनलत कानून बमोशजम लगाइएका कर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको दर घटाउन, बढाउन 
वा त्यस्तो कर, दस्तरु, महशलु र शलु्क आंशशक रूपमा छुट ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको दर बढाइएको, घटाइएको 
वा कुनै कर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको दर आंशशक रूपमा छुट ददइएको वववरण प्रत्येक वर्थ 
प्रदेश सरकार, अर्थ मन्रालयले प्रदेश सभामा पेश गनुथ पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम कर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको दर बढाइएको, घटाइएको 
वा छुट ददइएको सूचना प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुथ पनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम ददइएको छुट सवुवधाको कसैले दरुूपयोग गरेमा वा कुनै 
िास प्रयोजनको लानग छुट सवुवधामा प्राप्त गरेको मालवस्त ुवा सेवा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा 
त्यसरी छुट ददइएको कर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको रकम असूल गरी सो बराबरको रकम 
जररवाना गररनेछ। 

 

11. प्रवक्रया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्नेाः (१) प्रचनलत कर सम्बन्धी कानून तर्ा 
यस ऐनको कायाथन्वयनको क्रममा सावथजननक शाशन्त र सवु्यवस्र्ामा गम्भीर िलल पगेुमा वा 
सावथजननक आवागमनमा अवरोध भएमा वा ववपद्को कारणले उशल्लशित कानूनले प्रदान गरेको 
कुन ैसवुवधा उपभोग गनथ नपाउने अवस्र्ा नसजथना भएमा, कुन ैजवटलता देशिएमा वा उशल्लशित 
कानून तर्ा यस ऐनको कायाथन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पनथ गएमा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्रालयले 
आवश्यकता अनसुार अवनध र्प गनथ, प्रवक्रया सरलीकरण गनथ वा कायाथन्वयनमा देशिएको बाधा 
अड्काउ फुकुवा गनथ सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बाधा अड्काउ फुकुवा गरेको सूचना प्रदेश राजपरमा प्रकाशन 
गनुथपनेछ। 
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12. प्रचनलत कानूनको व्यवस्र्ा कायम रहने: (१) यस ऐनमा व्यवस्र्ा भए बाहेकका ववर्यमा प्रचनलत 
कानून बमोशजम ववनभन्न ननकायबाट सेवा प्रदान गदाथ उठाइएका कर, दस्तरु, महशलु र शलु्क 
अको कानूनी व्यवस्र्ा नभएसम्म प्रचनलत कानूनमा तोवकएको दर यर्ावत रुपमा लागू गररनेछ। 

(२) राजस्व दाशिल गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्रालयबाट तोवकए 
बमोशजम हनुेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा २ सँग सम्बशन्धत) 

घर जग्गा लगायतको रशजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र घरजग्गा रोक्का शलु्क 

 
क. घर जग्गा लगायतका रशजषे्ट्रशन शलु्क  र घरजग्गा रोक्का शलु्क 

क्र.सं. 
 

नलितको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

1.  राजीनामा, सट्टापट्टा, र सगोलनामा र छोडपरको 
नलिताः 

   

(क) राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामा 
(हस्तान्तरण गररने जग्गाको रै्ली अंकमा मार) 

 
 

५% 

 
 

४% 

 
 

२% 

(ि) सामवुहक आवास योजना अन्तगथत नननमथत 
भवन आवास इकाईको मूल्यलाई न्यूनतम रै्ली 
अंकमा (प्रत्येक आनर्थक वर्थ  स्र्ानीय तहले 
वकटानी गने प्रनत वगथ वफटको न्यूनतम मूल्यलाई 
न्यूनतम रै्ली अंक कायम गने)। 

४% २% १% 

(ग) सामवुहक आवास योजना अन्तगथत नननमथत 
भवन सवहतको घर जग्गाको नलितको रै्ली 
अङ्कमा 

५% ४% २% 

 (घ) छोडपर (आटनो हक वहस्सा बराबरको 
रै्ली अंकमा)  

तीन पसु्ता नभरको  बकसपर 
सरह 

बकसपर सरह बकसपर सरह 

तीन पसु्ता बावहरको ५% ४.५% ३% 
2.  दताथफारी: दईु वा दईु जना भन्दा बढी संयकु्त 

दताथवालाहरूका नाममा संयकु्त दताथ कायम 
भएको जग्गा दताथफारी गदाथ हक हस्तान्तरण 
हनुे भाग वहस्साको मार राजस्व लाग्नेछ तर 
अशन्तम पटक दताथफारी गदाथ बाँकी रहेको परैु 

३% २% 

 

१.५% 
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क्र.सं. 
 

नलितको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

जग्गाको राजस्व लाग्नेछ। पैतकृ सम्पशत्तको 
हकमा नामसारी भै आएको आएको अवस्र्ामा 
हकवालाहरुले एकैपटकमा तोवकएको राजस्व 
नतरी दताथफारी गरी आ- आटनो हकवहस्सा नलन  
पाउनेछ। 

3.  (क) हालै देशिको बकसपरको नलितको रै्ली 
अंकमा- 

आमा, बाब,ु आमा र बाब ुदवैुपवट्टका हजरुबवुा , 
हजरुआमा, पनत, पत्नी, दाज,ु भाउजू, भाइ, 
भाइबहुारी, दददी, बवहनी, छोरा, छोराबहुारी, 
छोरी, जेठाज,ु जेठानी, देवर, देउरानी, भनतजा, 
भनतजी, दवैुपवट्टका नानत र नानतनी, 
नानतनीबहुारी, काका, काकी, बाबतुफथ का 
ठूलोबवुा र ठूलीआमा, आमाज,ु नन्द, सौता-
सौता र एकै दाज ु भाईको छोरा, छोरी, 
अवववावहत फूपू, भनतजा, भनतजीबीच। 

   

(अ) रू.१ लािसम्मको रै्ली अङ्कमा १.५% १% ०.५% 

(आ) रू.१ लािभन्दा मानर् रू ५ 
लािसम्मको रै्ली अङ्कमा २.५% २% १% 

(इ) रू. ५ लािभन्दा मानर् जनतसकैु रै्ली अङ्कमा ३% २.५% १.५% 
(ि) अन्य वकसपर र दानपरको रै्ली अङ्कमा 
स्पष्टतााः 
सरकारी ववश्वववद्यालय, सरकारी क्याम्पस/कलेज, 

सामदुावयक ववद्यालय, सामदुावयक अस्पताल, नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तहका कायाथलय, 
तीन तहकै सरकारको नाममा प्राप्त हनु े जनुसकैु 
प्रकारको नलितमा कुन ैशलु्क लाग्ने छैन। 

 
१५% 

 
१५% 

 
१०% 
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क्र.सं. 
 

नलितको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

4.  अंशवण्डा तर्ा अंश भपाथईको नलित 

अंशवण्डा तर्ा अंश भपाथईको नलितमा    

(क) रू.१० लािसम्मको रै्ली अङ्कमा ०.२% ०.२% ०.२% 
(ि) रू. १० लािदेशि रु.३० लािसम्मको 
रै्ली अङ्कमा 

०.५% ०.५% ०.५% 

(ग) रू.३० लाि भन्दा वढी रू.२ करोड 
सम्मको रै्ली अङ्कमा 

०.७५% ०.७५% ०.७५% 

(घ) रू.२ करोड भन्दा बढी ५ करोड सम्मको 
रै्ली अङ्कमा 

१% १% १% 

(ङ) रू.५ करोड भन्दा बढीको रै्ली अङ्कमा १.५% १.५% १.५% 

5.  मानो छुवट्टएको र मानो जोनडएको नलित    

(क) मानो छुवट्टएको प्रनत नलित रू.15,०००/- रू.1०,०००/- रू.5,०००/- 
(ि) मानो जोनडएको प्रनत नलित रू.30,०००/- रू.2०,०००/- रू.१०,०००/- 

6.  शेर्पनछको वकसपरको नलित 

शेर्पनछको वकसपर/ अष्टलोहको प्रनत नलित    

(क) तीन पसु्तानभरको रू.१०,०००/- रू.७,०००/- रू.४,०००/ 
(ि) तीन पसु्ताबावहरको रू.१५,०००/- रू.१२,०००/- रू.७,०००/- 

7.  बन्धकीको नलित 

दृवष्टबन्धकी, भोगबन्धकी र लिबन्धकीको 
नलितको रै्ली अंकमा 

 

१% 

 

१% 

 

१% 

8.  अनधकारनामा, मञ्जरुीनामा अशततयारनामा  र 
इच्छापरको नलित 

अनधकारनामा, मञ्जुरीनामा ,अशततयारनामा र 
इच्छापरको नलित 

 
 

रू.५,०००/- 

 
 

रू.४,०००/- 

 
 

रू.३,०००/- 

9.  कपाली तमसकु र करारनामाको नलित 

दाशिल िारेज नहनुे कपाली तमसकु र 
करारनामाको प्रनत नलित 

 
 
 

१% 

 
 
 

१% 

 
 
 

१% 
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15. बेशजल्ला /बेइलाका पाररत सम्बन्धी व्यवस्र्ा:  

(१) राजीनामा, सट्टापट्टा, सँगोलनामा, छोडपर, दताथफारी, हालैको बकसपर, मानो 
जोनडएको, मानो छुवट्टएको, शेर्पनछको बकस पर, अष्टलोह, बन्धकीको नलित, कपाली तमसकु 
र करारनामाको बेशजल्ला बेइलाका नलित पाररत गदाथ अनसूुची-१ मा तोवकए बमोशजमको 
रशजषे्ट्रशन दस्तरु सम्बशन्धत जग्गा भएको मालपोत कायाथलयको िातामा जम्मा गनुथपनेछ। 
यसका अनतररक्त बेशजल्ला बेइलाका दस्तरु प्रदेश नभर भए रै्ली अंकमा र्प तीन प्रनतशत र 
प्रदेश बावहर भए रै्ली अंकमा र्प पाँच प्रनतशतका दरले नलित पाररत गने मालपोत कायाथलयले 
प्रदेश सशित कोर्मा जम्मा गनुथपनेछ ।  

(२) अंशवण्डा तर्ा अंश भपाथइको बेशजल्ला बेइलाका नलित पाररत गदाथ अनसूुची-१ 
बमोशजमको दस्तरु सम्बशन्धत जग्गा भएको मालपोत कायाथलयको िातामा जम्मा गनुथपनेछ। 

 

क्र.सं. 
 

नलितको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा 
बाहेक रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

10. 1 गठुी स्र्ापना (गठुी दताथ) नलित 

गठुी स्र्ापना (गठुी दताथ) नलित रू.३,०00/- रू.२,000/- रू.१,०00/- 

11. 1 घरबहाल नलित 

घरबहाल नलित बापत पवहलो मवहनाको बहाल 
रकमको 

5% 4% २% 

12.  फलोपभोग नलित 

फलोपभोग (यजुफु्रक्टी) 
 

रू.1,000/- 
 

रू.700/- 
 

रू.500/- 

13.  शेर्पनछको बकसपर नलित    
(क) शेर्पनछको बकसपर 

शतथ संशोधन गदाथ रू.2,000/- रू.1,000/- रू.500/- 

(ि) शेर्पनछको बकसपर नलित वदर वा रद्ध 
गदाथ रू.5,000/- रू.3,000/- रू.2,000/- 

14. 1 अन्य नलित    
(क) रकम िलेुकोमा ४ % ३ % २ % 
(ि) रकम निलेुकोमा रू.१०,000/- रू.७,000/- रू.५,000/- 
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ि. सेवा शलु्काः  

 

क्र.सं. 
वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक 
रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

1.  नलित रशजषे्ट्रशनको लानग डोर माग 
गने ननवेदनमा डोर शलु्क 

नलित रशजषे्ट्रशनको लानग डोर माग 
गने (कारागारमा रहेका 
कैदीवन्दीको समेत) ननवेदनमा डोर 
शलु्काः रू.२०,०००/- रू.१०,०००/- रू. ५,०००/- 

2.  

 

 

ववत्तीय नधतोाः नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 
ववत्तीय कारोबार गनथ स्वीकृनत प्राप्त 
बैंक, ववत्तीय तर्ा सहकारी 
संस्र्ाबाट ददने कजाथको 
नधतोबन्धक वा दृवष्टबन्धक 
शलु्कको रनसद बैकको सेवा नलन े
सेवाग्राहीको नाममा हनुपुने र 
नलितमा देहाय बमोशजम शलु्क 
लाग्ने र र्प नधतोको लानग लाग्ने 
रोक्का शलु्कको सम्बन्धमा र्प रै्ली 
अंक समेत जोडेर कायम हनु आउने 
रै्ली अंकको २५ प्रनतशत रोक्का 
शलु्क लाग्ने र बचत तर्ा ऋण 
सहकारीलाई समेत सोही बराबरको 
शलु्क लाग्नेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) रू.१ लािसम्मको  नलितको 
रै्ली अङ्कमा 

 

रू. १,०००/- 

 

रू. १,०००/- 

 

रू. १,०००/- 
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क्र.सं. 
वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक 
रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

(ि) रू.१ लािभन्दा बढी  रू.५ 
लािसम्मको रै्ली अङ्कमा 

 

रू. १,५००/- 

 

रू. १,५००/- 

 

रू. १,५००/- 

(ग) रू.५ लािभन्दा बढी   रू.१० 
लािसम्मको रै्ली अङ्कमा 

 

रू. २,५००/- 

 

रू. २,५००/- 

 

रू. २,५००/- 

(घ) रू.१० लािभन्दा बढी रू.२० 
लािसम्मको रै्ली अङ्कमा 

रू. ३,०००/- रू.३,०००/- रू.३,०००/- 

(ङ) रू.२० लािभन्दा बढी रू.५० 
लािसम्मको रै्ली अङ्कमा 

रू.१०,०००/- रू.१०,०००/- रू.१०,०००/- 

(च) रू. ५० लािभन्दा बढी रू.१ 
करोडसम्मको रै्ली अङ्कमा 

रू.३०,०००/- रू. ३०,०००/- रू. ३०,०००/- 

(छ) रू. १ करोडभन्दा बढी  रू.२ 
करोडसम्मको रै्ली अङ्कमा 

रू. ४०,०००/- रू. ४०,०००/- रू. ४०,०००/- 

(ज) रू. २ करोडभन्दा बढी  रू.५ 
करोडसम्मको रै्ली अङ्कमा       

रू. ८०,०००/- रू. ८०,०००/- रू. ८०,०००/- 

(झ) रू. ५ करोडभन्दा बढी रू. 
१५ करोडसम्मको रै्ली अङ्कमा 

रू. १,५०,००/- रू. १,५०,०००/- रू. १,५०,०००/- 

(ञ) रू. १५ करोडभन्दा बढी रू. 
३० करोडसम्मको रै्ली अङ्कमा  

रू. १,७५,०००/- रू. १,७५,०००/- रू. १,७५,०००/- 

(ट) रू. ३० करोडभन्दा बढी रू. 
५० करोडसम्मको रै्ली अङ्कमा  

रू. २,००,०००/- रू. २,००,०००/- रू. २,००,०००/- 

(ठ) रू. ५० करोडभन्दा बढी 
जनतसकैु रै्ली अङ्कमा  

०.०५% ०.०५% ०.०५% 
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क्र.सं. 
वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक 
रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

3.  नलज 

सरकारी जग्गा नलजमा उपलव्ध 
गराउने 

सरकारी जग्गा दताथ तर्ा नलजमा उपलब्ध गराउने 
सम्बन्धी कायथनीनत, २०७१ को अनसूुची-१ अनसुारको 
शलु्क लाग्नेछ। 

4.  जग्गा धनी दताथ शे्रस्ताको 
प्रनतनलवपको लानग जग्गाधनी 
(वटकट बाहेक) प्रनत पजुाथ रू.१,०००/- रू. ५००/- रू. २००/- 
नोटाः यो व्यवस्र्ा जनुसकैु प्रयोजनको लानग प्रनतनलवप नलँदा लागू हनुेछ 

5.  दाशिल िारेज शलु्क  
(क) करार अनसुार नलित पाररत 
गनथ ठहर् याएको फैसला वा नमलापर 
अनसुारको दाशिल िारेज गदाथ रै्ली 
अंकको 

५% 

 

 

४% 

 

 

२% 

 

 

(ि) अंश र अपतुालीको फैसला, 
नमलापर तर्ा अन्य फैसला र 
नमलापर बमोशजम दाशिल िारेज 
गदाथ लाग्ने शलु्क रै्ली अंकको 
(अंशको हकमा अदालतबाट अंश 
मदु्दामा नमलापर तर्ा फैसला 
बमोशजम दाशिला िारेज हुँदा लाग्ने 
शलु्क अंशवण्डा सरह हनुे र 
अन्यको हकमा यर्ावत हनुे।) 

३% २% १% 
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क्र.सं. 
वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक 
रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

(ग) बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ा वा 
सहकारी संस्र्ाबाट कजाथ प्रवाह 
गदाथ नलएको नधतो नललाम गदाथ 
व्यशक्तले सकार गरी बैक तर्ा 
ववत्तीय संस्र्ाको परानसुार 
व्यशक्तको नाममा दाशिल िारेज 
गदाथको रै्ली अङ्कमा 

५% ४% २% 

(घ) बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ा वा 
सहकारी संस्र्ाबाट कजाथ प्रवाह 
गदाथ नलएको नधतो नललाम गदाथ 
व्यशक्तले सकार नगरी ऋणीकै 
नामबाट वैक ववत्तीय संघ वा 
सहकारी संस्र्ाले आफ्नो नाउँमा  
दाशिल िारेज गदाथ  प्रनत नमनसल 

रू.१५,०००/- रू. १०,०००/- रू. ५,०००/- 

(ङ) बैंक तर्ा ववत्तीय संस्र्ा वा 
सहकारी संस्र्ाले कजाथ प्रवाह गदाथ 
नलएको नधतो नललाममा बैंक तर्ा 
ववत्तीय संस्र्ा आफैले सकार 
गरेपनछ सम्बशन्धत ऋणीलाई न ै
वफताथ गदाथ पाररत गने नलितको 
रै्ली अङ्कमा 

२.५% २% १% 

(अ) मालपोत कायाथलयबाट  जग्गा 
बाडँफाँट भई दाशिल िारेज 
हनु आउँदा  प्रनत नमनसल 

रू. ५००/- रू. ३००/- रू. २००/- 
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क्र.सं. 
वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक 
रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

(आ) अदालत वा न्यावयक ननकायको 
फैसला बमोशजम नललाम 
बढाबढ गरी दाशिल िारेज 
गदाथ प्रनत नमनसल 

रू.५,०००/- रू. १,०००/- रू. ५००/- 

(च) शेर्पनछको बकसपरको 
दाशिल िारेज 

 

(अ)  तीनपसु्ता नभरको भए सबै िेरका लानग अंशबण्डा सरह 

(आ) तीनपसु्ता बावहरको भए सबै िेरका लानग राजीनामा सरह 

6.  नामसारी  

(क) तीनपसु्ता नभरको नामसारी रू.५,०००/- रू. ३,०००/- रू.१,५००/- 

(ि) तीनपसु्ता भन्दा बावहरको 
नामसारी 

रू.१५,०००/- रू. १०,०००/- रू. ५,०००/- 

रष्टव्याः तीन पसु्तानभर वा बावहरको अचल सम्पशत्त ३५ ददननभर मतृकका नामको घरजग्गा हकवालाले नामसारी 
गरी नलनपुनेछ र सो पश्चात नामसारी दाशिला िारेज माग गनथ आएमा नलइने शलु्कमा रु १०० र्प शलु्क नलई 
नामसारी गने 

7.  हाल साववकाः पनुाः नापजाचँ पनछको 
शे्रस्ता हाल साववक तर्ा 
अध्यावनधक गदाथ तर्ा अदालत ,
मालपोत कायाथलय वा कुन ैआयोग 
समेतको फैसला वा ननणथय भई 
कायम हनु आउने प्रनत जग्गा धनी 
शे्रस्ताको  प्रनत नमनसल 

रू. १,०००/- रू. ५००/- रू. २००/- 
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क्र.सं. 
वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक 
रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

8.  

 

घर कायमाः शे्रस्ता पूजाथमा घर 
जनाउने प्रनत ननवेदनमा 

रू.२,५००/- रू. २,०००/- रू. ५००/- 

9.  

 

घर पाताल: 
घर पाताल गदाथ प्रनत नमनसल 

 
रू.१,०००/- 

 
रू.१,०००/- 

 
रू.१,०००/- 

10. १ 
वकत्ता एवककृत:  
वकत्ता एवककृत गदाथ प्रनत नमनसल 

रू.१,०००/- रू.१,०००/- रू.१,०००/- 

11. १ संशोधन शलु्काः मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७(३) अनसुारको 
वववरणमा संशोधन गनुथ पदाथ प्रनत 
नमनसल 

रू. ५००/- रू. ३००/- रू. २००/- 

12. १ रोक्का शलु्काः   

(क) नलित रशजषे्ट्रशन भएकोमा 
(रै्ली अङ्क जनतसकैु  भएपनन) 

नलाग्न े नलाग्न े नलाग्न े

(ि) नलित रशजषे्ट्रशन नहनुेमा  
 1. रू. ५ लािसम्मको ऋण 

अङ्कमा-  
रू. ५००/- रू. ३००/- रू. २००/- 

 2.  रू. ५ लािभन्दा बढी रु १५ 
लािसम्मको ऋण अङ्कमा-  

रू. १०००/- रू. ७००/- रू. ५००/- 

 3. रू. १५ लािभन्दा बढी रु 
५० लािसम्मको ऋण 
अङ्कमा-  

रू. २०००/- रू. १५००/- रू. १२००/- 

 4. रू. ५० लािभन्दा बढी 
जनतसकैु ऋण अङ्कमा- 

रू. ३०००/- रू. २५००/- रू. १५००/- 
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क्र.सं. 
वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक 
रै्ली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपानलका 

नगरपानलका गाउँपानलका 

 5. ऋण अङ्क निलेुकोमा-  रू. १००००/- रू. ७०००/- रू. ५०००/- 
 
ग. ववववधाः  
1. अनधकारनामा र शेर्पनछको बकसपर नलित बाहेक अन्य सबै प्रकारको नलितमा रै्ली अङ् क  

िलुाउन ुपनेछ।  

2. जलववद्यतु, उद्योग, शचया िेती, कफी िेती, कपास िेती, पषु्प व्यवसाय, तरकारी िेती, 
पशपंुिीपालन, अलैंची िेती, अदवुा िेती, जनडबटुी िेती एवं फलफूल िेती उद्योगको नाममा 
िरीद गने जग्गाको नलित पाररत गदाथ लाग्ने रशजषे्ट्रशन शलु्कमा ५० प्रनतशत छुट हनुेछ। 
सम्बशन्धत कायथ गने उद्योग हो भनी सम्बशन्धत स्र्ानीय तहको राजस्व परामशथ सनमनतको 
नसफाररसमा कायथपानलकाको बैठकले छुट ददने सम्बन्धी गरेको  ननणथयको प्रनतनलपी पेश गनुथपने 
छ तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उदे्दश्य ववपररत भएको पाइएमा मालपोत कायाथलयले छुट भएको 
रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुथ पनेछ।   

3. सामवुहक िेती योजना अन्तगथत कृवर् उत्पादन बढाउने उदे्दश्यले व्यशक्तहरू नमली जग्गाको चक्ला 
नमलाई िेती गने उद्योग िोली त्यस्तो उद्योगको नाममा नलित पाररत भएमा सो मा लाग्न े
रशजषे्ट्रशन दस्तरुमा ५० प्रनतशत छुट हनुेछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उदे्दश्य ववपररत भएको 
पाइएमा मालपोत कायाथलयले छुट भएको रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम बराबर जररवाना 
गनुथपनेछ।   

4. प्रदेशनभर सूती, चरुोट, िैनी, गटु्िा, पानपराग, प्लावष्टक र मददराजन्य उद्योग बाहेकका 
उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्र्ापना तर्ा सिालन गनथ उद्योगको नाममा िरीद गने जग्गाको 
नलित पाररत गदाथ लाग्न े रशजषे्ट्रशन शलु्कमा २५ प्रनतशत छुट हनुेछ। तर त्यस्तो जग्गाको 
प्रयोग उदे्दश्य ववपररत भएको पाइएमा सम्बशन्धत मालपोत कायाथलयले छुट भएको रशजषे्ट्रशन शलु्क 
असूल गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुथपनेछ।        
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5. प्रदेशनभर कमथचारी सियकोर् तर्ा नागररक लगानी कोर्ले ननयनमत बचत जम्मा गने आटना 
सियकताथहरूलाई ऋण सवुवधा उपलव्ध गराउँदा नलन ेनधतोको नधतो बन्धक नलित पाररत गदाथ 
सेवा शलु्क रू १०००/- मार लाग्नेछ। 

6. सहकारी ऐन, २०७४ वमोशजम दताथ भई सिालनमा रहेका सहकारी संस्र्ाहरूले आटना शेयर 
सदस्यहरूबीच ऋण लगानी प्रवाह गदाथ एक आनर्थक वर्थमा एकपटक एका घरपररवारनभरका 
कुनै एक सेयर सदस्यलाई मार रू. ३० लाि रूपैयाँसम्मको रै्ली अङ् कमा रोक्का शलु्क वाहेक 
सेवा शलु्क छुट हनुेछ। सो भन्दा मानर्को रै्ली अंकमा िण्ड (ि) सेवा शलु्क महलको क्रम 
संतया २ वमोशजमको सेवा शलु्क लाग्नेछ। तर बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ाहरुले भने यो 
छुट पाउनेछैनन।् सहकारी संस्र्ाले सदस्यलाई ऋण लगानी गदाथ कायथिेरभन्दा बावहरको 
घरजग्गा पनन नधतोको रूपमा राख्नसक्नेछ।  

7. जनयदु्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीद र बेपत्ता भएका योद्धाका 
आशश्रत पनत, पत्नी, छोरा र छोरी तर्ा माता–वपताको नाममा स्वानमत्व प्राप्त हनु ेगरी पाररत हनु े
नलितमा यस ऐन बमोशजम लाग्ने सबै प्रकारको शलु्क पूणथ रूपमा छुट हनुेछ। 

8. अपाङ्गता भएका व्यशक्त, दनलत एवम ् वपछनडएका जानत भनी स्र्ानीय तहबाट प्रमाशणत भएको 
नसफाररस वा आनधकाररक प्रमाणको आधारमा नतनीहरूको नाममा स्वानमत्व प्राप्त हुँदा रू. ३० 
लािसम्मको रै्ली अङ् कमा एक पटकको लानग यस ऐन वमोशजम असलु गररन े घर जग्गा 
रशजषे्ट्रशन शलु्कमा २५ प्रनतशत छुट हनुेछ। 

9. मवहला, सत्तरी वर्थभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागररक र नाबालकको नाममा जनुसकैु प्रकारबाट 
स्वानमत्व प्राप्त हनुे गरी पाररत हनुे नलितमा यस ऐन बमोशजम लगाइएको रशजषे्ट्रशन शलु्कमा २५ 
प्रनतशत छुट हनुेछ। तर एकल मवहलाको हकमा भने ३५ प्रनतशत छुट हनुेछ। देहायमा 
उशल्लशित गाउँपानलकाको हकमा ५०% छुट हनुेछ :    

(अ)  मनाङ शजल्लाको नापाथ भनूम, नासोँ, मनाङ वङस्याङ गाउँपानलका, 
(आ)  मसु्ताङ शजल्लाको र्ासाङ, लो घेकर दामोदरकुण्ड, लोमान्र्ाङ, वारागङु मशुक्तिेर 

गाउँपानलका,  

(इ)  गोरिा शजल्लाको चमुनबु्री गाउँपानलका, 
10.  हाल पनत वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घर जग्गाको स्वानमत्व पररवतथन गरी पनत–पत्नी दवैुको 

संयकु्त स्वानमत्वको रूपमा नलित गनथ चाहेमा सो सगोलनामाको नलितमा रू.१००/- मार 
रशजषे्ट्रशन शलु्क लाग्नेछ। 
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11. ३०० जनाभन्दा बढी व्यशक्तलाई प्रत्यि रोजगारी ददने उत्पादनमूलक उद्योग स्र्ापना गनथ वा 
ववस्तार गनथका लानग जग्गा िरीद गदाथ लाग्ने रशजषे्ट्रशन शलु्कको नलितमा पणूथ छुट ददइनेछ। 
तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उदे्दश्य ववपररत भएको पाइएमा मालपोत कायाथलयले छुट भएको 
रशजषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुथ पनेछ। यस सवुवधा प्राप्त गनथको 
लानग प्रदेश सरकार, अर्थ मन्रालय र पयथटन, उद्योग तर्ा वाशणज्य मन्रालयको नसफाररस र 
उद्योगको ववस्ततृ योजना पेश गनुथ पनेछ। 

12. भनूमहीन, मकु्त कमैया र मकु्त हनलया पररवारले सहनुलयतपूणथ ऋण र अनदुान प्राप्त गरी िरीद 
गरेको जग्गाको नलित पाररत गदाथ लाग्ने रशजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का शलु्क पूणथ रूपमा 
छुट हनुेछ। 

13. बैक तर्ा ववत्तीय संस्र्ा एवं सहकारी संस्र्ा र अदालतबाट भएको नमलापर अनसुार दाशिल 
िारेज गदाथ सेवा शलु्क असलु गने प्रयोजनको लानग मालपोत कायाथलयले रशजषे्ट्रशन प्रयोजनको 
लानग तोकेको न्यूनतम मूल्य र नमलापर वा बैक तर्ा ववत्तीय संस्र्ा एवं सहकारी संस्र्ाको परमा 
उल्लेि भएको मूल्य मध्ये जनु बढी हनु्छ सोही मूल्यलाई कायम गनुथ पनेछ। 

14. प्रदेशनभर यो ऐन लागू हुँदाका वित प्रदेश वा स्र्ानीय तहबाट घोर्णा भएका वा यस पनछ 
घोर्णा हनुे नगरपानलकाको हकमा त्यस्ता नगरपानलकाको नाम र िेर ननधाथरण गरी प्रदेश सरकार 
वा स्र्ानीय तहले राजपरमा सूचना प्रकाशशत गरेको नमनतदेशि यस अनसूुची बमोशजमको घर जग्गा 
रशजषे्ट्रशन शलु्क र सेवा शलु्क लाग्नेछ। 

15. सहकारी ऐन, २०७४ अन्तगथत दताथ भएका सहकारी संस्र्ाहरूलाई संस्र्ाको प्रयोजनको लानग 
मार पहाडी िेरमा २ रोपनी, तराई र नभरी मधेशमा ३ कठ्ठासम्म जग्गा र भवन िरीद गदाथ 
प्रदेश अन्तगथतका सहकारी रशजष्ट्रारको कायाथलय/दताथ गने ननकायको नसफाररसमा लाग्ने रशजषे्ट्रशन 
शलु्कमा ५० प्रनतशत छुट हनुेछ। त्यस्ता सहकारी संस्र्ाले रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट सवुवधामा 
िररद गरेको जग्गा तर्ा भवन संस्र्ा गानभएको वा ववघटन भएको अवस्र्ामा बाहेक नबक्री गरेमा 
पवहले छुट ददएको रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल गररनेछ। तर बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ाको 
हकमा यो छुट लागू हनुे छैन। 

16. क्रम संतया 7, ८, ९, १०, ११ र १२ बमोशजम छुट ददँदा एकै व्यशक्तलाई एकभन्दा बढी 
आधारमा छुट पाउने भएमा सबैभन्दा बढी कुन ैएकमार छुट ददइने छ। 

17. एउटै कारोवारबाट १० लाि रूपैयाँ वा सोभन्दा मानर्को घर वा जग्गा िरीद नबक्री गदाथ के्रताले 
बैंकबाट भकु्तानीको लानग योग्य (गडु फर पेमेन्ट) भनन छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश 
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गरेपनछ वा नबके्रताका नाममा बैंकमा रहेको िातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी 
पेश गरेपनछ मार मालपोत कायाथलयले नलित पाररत गनुथ पनेछ। 

18. पनत पत्नीको संयकु्त नाममा पाररत हनु ेनलितमा मवहला सरह रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

19. अंशबण्डा पश्चात तीन पसु्तानभर छोरा-छोरी र दबैुपवट्टका नाती-नानतनीहरूमा संयकु्त अपतुाली 
नामसारी भएको जग्गा दताथफारी गदाथ अनसूुची १ क(२) बमोशजम शलु्क लाग्न ेछ।  

20. नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्र्ानीय तह अन्तगथत कुन ैएक ननकायको नाममा रहेको 
जग्गा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्र्ानीय तह वा सो अन्तगथतको अन्य ननकायको नाममा 
रशजषे्ट्रशन वा दाशिल िारेज गनुथपदाथ रशजषे्ट्रशन शलु्क तर्ा सेवा शलु्क लाग्न ेछैन। 

21. कुनै व्यशक्तको स्वानमत्वमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा प्रदेश वा स्र्ानीय सरकारको कुन ै
ननकायलाई नन:शलु्क रूपमा प्राप्त भएमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय सरकार वा 
सरकारको कुनै पनन ननकायले िररद गरी नलएमा सोमा रशजषे्ट्रशन शलु्क तर्ा सेवा शलु्क लाग्न े
छैन। 

22. मालपोत कायाथलयले घरजग्गा रशजषे्ट्रशनबाट संकलन गरेको राजस्व मध्ये दईु प्रनतशत रकम 
प्रदेश सशित कोर्मा जम्मा गरी बाँकी रहेको मध्ये ६० प्रनतशत सम्बशन्धत स्र्ानीय तहको संशचत 
कोर्मा र ४० प्रनतशत प्रदेश संशचत कोर्मा दाशिला गनुथपनेछ र अन्य शीर्थक (पूजँीगत लाभ 
करबाहेक) बाट संकलन गरेको परैु रकम प्रदेश संशचत कोर्मा दाशिल गनुथपनेछ। उक्त दईु 
प्रनतशत रकम मालपोत कायाथलयको पूवाथधार ववकासका लानग प्रयोग गररनेछ।  

23. क्रम संतया २, ३ र ४ बमोशजमका नलित पाररत गदाथ राजस्व छुट नलन ेप्रयोजनका लानग 
उद्योग/व्यवसाय/आयोजना दताथको प्रमाण परका सारै् कृवर् र पशपुालन उद्योग/व्यवसाय/आयोजना 
सम्बन्धीको हकमा सम्बशन्धत स्र्ानीय तहको नसफाररश र अन्य उद्योग/व्यवसाय/आयोजनाको 
हकमा सेवा संचालन गने सम्बशन्धत प्रदेश मन्रालयको सहमनत पेश गनुथपनेछ। 

24. अनसूुची (१)ग बमोशजम छुट ददइएको वववरण सम्बशन्धत मालपोत कायाथलयले मवहना समाप्त 
भएको पन्र ददननभर प्रदेश सरकार, अर्थ मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

25. शेर्पनछको बकसपर रशजषे्ट्रशन गने व्यशक्तको मतृ्य ुपश्चात नलित बमोशजम अचल सम्पशत्त शेर् 
पनछको बकस पाउने व्यशक्तले छ मवहना नभर दाशिला िारेज गरी नलनपुनेछ। सो म्याद नघाई 
दाशिला िारेज गनथ आएमा प्रत्येक वर्थको रु ५०० र्प दस्तरु नलइनेछ। 

26. हालैको बकसपरको हकमा सम्बशन्धत स्र्ानीय तहको वडा कायाथलयबाट नाता प्रमाशणत गरेको 
प्रमाण पेश गनुथपनेछ।  
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27. एउटै आनर्थक वर्थनभर घर जग्गाको िररद गदाथ रशजषे्ट्रशन नलितमा कायम गररएको रै्ली अंकको 
रकमभन्दा बैंक तर्ा ववत्तीय संघ संस्र्ाबाट ववत्तीय नधतो कारोबारमा राशिन ेरै्ली अंकको रकम 
बढी रािी ववत्तीय कारोवार गररने भएमा िररद गदाथ  रशजषे्ट्रशन नलशितमा नपगु हनु ेरै्ली रकमको 
रशजषे्ट्रशन दस्तरु असलु गररनेछ। 
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अनसूुची – २ 

(दफा ३ सँग सम्बशन्धत) 

सवारी साधन कर, सवारीचालक अनमुनतपर, बाटो इजाजत पर दस्तरु तर्ा आवेदन दस्तरु 

 

क. सवारी साधन कर 
1. ननजी सवारी साधनमा देहाय बमोशजम सवारी साधन कर लाग्नेछाः- 

सवारीको वकनसम  

(क) कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बस  वावर्थक कर दर (रू.) 
(अ) १००० सी.सी. सम्म 2२,00०/– 

(आ) १००१ देशि १५०० सी.सी. सम्म २५,0००/– 

(इ) १५०१ सी.सी. देशि २००० सी.सी. सम्म 2७,000/– 

(ई) २००१ सी.सी. देशि २५०० सी.सी. सम्म ३७,०००/– 
(उ) २५०१ सी.सी. देशि ३००० सी.सी. सम्म ५०,०००/– 

(ऊ) ३००१ सी.सी. देशि ३५०० सी.सी. सम्म ६०,0००/– 

(ऋ) ३५०० सी.सी. देशि मानर् सबै ६५,०००/– 

(ि) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, के्रन जस्ता मेशशनरी उपकरण र नमनीवटपर 

(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर,  के्रन जस्ता मेशशनरी उपकरण ४०,०००/– 
(आ) वरपर ४२,०००/– 

(इ) नमनीवरपर ३०,०००/– 
(ग)  थ्री ह्वीलर, टेम्पो, रयाक्टर र पावर वटलर 

(अ) अटो ररक्सा,थ्री ह्वीलर र टेम्पो   ६,०००/– 

(आ) रयाक्टर ७,०००/– 

 (इ) पावर वटलर ४,५००/– 

(घ) नमननरक/नमननबस 2७,0००/– 

(ङ) रक र बस ३५,०००/– 

(च) तेल ट्ाकंर, ग्यासँ बलेुट   ३५,०00/- 

(छ) मोटर साइकल तर्ा स्कुटर    

mailto:?=@,%25)).–
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(अ) १२५ सी.सी. सम्मको ३,०00/– 

(आ) १२५ सी.सी भन्दा मानर् १५० सी.सी. सम्म ५,०००/– 

(इ) १५० सी.सी भन्दा मानर् २२५ सी.सी. सम्म ६,५००/– 

(ई) २२५ सी.सी भन्दा मानर् ४०० सी.सी. सम्म ११,0००/– 

(उ) ४०० सी.सी भन्दा मानर् ६५० सी.सी. सम्म २०,0००/– 
(उ) ६५० सी.सी भन्दा मानर् सबै ३०,0००/– 

(ज) ववद्यतुीय सवारी साधन  
(अ) मोटरसाईकल/स्कुटर  

(१) ३५० वाट देशि १००० वाट सम्म १०००। - 
(२) १००० वाट भन्दा मानर् देशि १५०० वाट सम्म १५००। - 
(३) १५०० वाट भन्दा मानर् सबै  २,०००। - 

(आ) कार जीप भ्यान माइक्रोबस र बस  
(१) ५० वकलोवाट भन्दा मानर् १२५ वकलोवाट सम्म १०,०००। - 
(२) १२५ वकलोवाट भन्दा मानर् २०० वकलोवाट सम्म  १५,०००. - 
(३) २०० वकलोवाट भन्दा मानर् सबै २०,०००। - 

२. भाडामा दताथ भएका सवारी साधनमा देहाय बमोशजम सवारी साधन कर लाग्नेछाः 
सवारीको वकनसम 
(क) कार, शजप, भ्यान, माइक्रो बस वावर्थक कर दर (रू) 

(अ) १००० नस.नस.सम्म   ११,०००।- 

(आ) १००० नस.नस. भन्दा मानर् १५०० नस.नस.सम्म १२,५००।- 

(इ) १५०० नस.नस. भन्दा मानर् २००० नस.नस.सम्म     १३,५००।- 

(ई) २००० नस.नस. भन्दा मानर् २५०० नस.नस.सम्म  १४,५००।- 

(उ) २५०० नस.नस. भन्दा मानर् ३००० नस.नस.सम्म     १६,५००।- 

(ऊ) ३००० नस.नस. भन्दा मानर् ३५००  नस.नस.सम्म १७,५००।- 

(ऋ) ३५०० नस.नस. भन्दा मानर् ४००० नस.नस.सम्म  १९,०००।- 

(ए)  ४००० नस.नस. भन्दा मानर् मानर् सबै २२,०००।- 
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(ि) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, नमनी वरपर, के्रन जस्ता 
मेशशनरी उपकरण   

२१,०00/- 

(ग) थ्री ह्वीलर र टेम्पो ६,०00/- 
(घ) रयाक्टर    ६,०00/- 
(ङ) पावर वटलर ४,५00/- 
(च) नमनीरक, नमनीबस 1५,०00/- 
(छ) रक, बस र पानी ट्ांकर  २०,०00/- 
(झ) तेल ट्ांकर, ग्याँस बलेुट   २२,०00/- 
३. सवारी साधन दताथ सरुवा सहमनतका लानग लाग्ने दस्तरु  
(क) दईु पाङ्ग्र ेसवारी साधन   १,०००/- 
(ि) साना सवारी साधन (कार ,जीप, भ्यान) ३,०००/- 
(ि) ठूला सवारी साधन (बस रक र अन्य) ५,०००/- 

 

3. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय सरकारका नाममा दताथ भएका सवारी साधनहरूलाई 
भाडामा दताथ भएका सवारी साधनमा लाग्ने सरह कर तर्ा जाँचपास शलु्क लाग्नेछ। तर  
सामदुावयक ववद्यालयको नाममा दताथ भएको सवारी साधनमा भाडामा दताथ भएका सवारी साधन 
करमा लाग्ने करमा पचास प्रनतशत छुट हनुेछ। 

4. सरुू पैठारी नमनतले एक वर्थभन्दा कम अवनध भएमा दामासाहीले सवारी साधन कर कट्टा गररनेछ। 
तर व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा यस्तो कर लाग्ने छैन।  

5. सवारी साधन नबग्रकेो वा अन्य कुन ैकारणबाट सो सवारी साधन चलाउन नपाएको भनी संघ, 

प्रदेश र स्र्ानीय तहले ठहर् याएको कुनै व्यशक्त वा संस्र्ाको नाममा दताथ भएको सवारी साधनलाई 
सवारी साधन सिालन नगरेको अवनधको सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

6. भाडाका बस, नमनीबस तर्ा माइक्रोबसका सवारी साधनले ववद्यार्ीलाई सहनुलयतको रूपमा भाडामा 
छुट ददए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले नतनुथ पने सवारी साधन करमा तेशत्तस प्रनतशत छुट 
पाउनेछन।् 

7. जनुसकैु सवारी साधनका धनीले लाग्न ेसवारी साधन कर प्रचनलत दरका आधारमा एकमषु्ठ रूपमा 
२ वर्थसम्मका लानग एकैपटक भकु्तानी गरी नवीकरण गराउन सक्नेछन।् यसरी अनग्रम रूपमा 

mailto:?=!@,))).–
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२ वर्थको सवारी साधन कर एकमषु्ट बझुाई नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारी साधन करमा १५ 
प्रनतशत छुट हनुेछ। 

8. अन्य प्रदेशमा दताथ भएका सवारी साधन धनीले यस प्रदेशबाट नवीकरण गनथ चाहेमा यस ऐन 
बमोशजम ननधाथरण गरेको शूल्क बझुाई नवीकरण गनथ सक्नेछ। 

9. सावथजननक संग्रहालयमा प्रदशथनीका लानग राशिएका २० वर्थभन्दा परुाना सवारी साधनलाई वावर्थक 
नतनुथपने सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

10. क्रमसंतया १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेशिएको भए तापनन दमकल, एम्बलेुन्स तर्ा शव वाहनलाई 
सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

11. दश लाि रूपैयाँ भन्दा बढीको सवारी साधन िररद गदाथ सम्बशन्धत सवारी साधन के्रताले एकाउन्ट 
पेयी चेकबाट मार नबके्रतालाई रकम भकु्तानी गनुथ पनेछ। 

12. अपाङ्गता भएका व्यशक्तले प्रयोग गनथ नमल्न ेगरी बनाईका १५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी 
साधन कर लाग्ने छैन। 

13. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा अन्तगथतका ननकायहरुले जफत गरी नललाम नबक्री गरेको सवारी 
साधनको हकमा नललाम प्रवक्रया समाप्त नभएसम्मको नमनत भन्दा अगानडको सवारी साधन कर 
लाग्न ेछैन। 

14. प्रदेश सरकार मातहतका कायाथलयहरुमा कशम्तमा बीस वर्थ भन्दा बढी परुाना र नबग्ररे काम 
नलाग्ने भएका तर्ा ममथत संभार गरेर सिालन गनथ उपयकु्त नदेशिएका सरकारी सवारी साधनहरु 
नललाम गरी हटाउने प्रयोजनका लानग सम्बशन्धत कायाथलयबाट नसफाररस भई आएमा यातायात 
व्यवस्र्ा कायाथलयमा लगत कट्टा गदाथ प्रदेश सरकार, अर्थ मन्रालयले बीस वर्थ पछानडको 
अवनधको कर, दस्तरु र जररवाना छुट ददन सक्नेछ। 

15. गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा दताथ नवीकरण भएका सवारी साधन सम्वत ्२०८० असार 
मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशमा स्र्ानान्तरण गनथ चाहेमा दताथ शलु्कमा ७५ प्रनतशत र पवहलो वर्थको 
सवारी साधन कर र नवीकरण शलु्कमा ५० प्रनतशत छुट ददइनेछ। 

16. कुनै एक प्रयोजनको लानग दताथ भएको सवारी साधन अको प्रयोजनका लानग प्रयोग भएमा प्रदेश 
सवारी तर्ा यातायात व्यवस्र्ा ऐन, २०७६ बमोशजम जररवाना गरी असलु गररनेछ। 

17. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तहले जफत गरी नललाम नबक्री गरेको सवारी साधनमा 
सो नमनत भन्दा अगानडको अवनधको यस्तो कर लाग्न ेछैन। 
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18. यस ऐन बमोशजम छुट सवुवधा उपलब्ध गराउदा दईु वा सो भन्दा बढी छुट सवुवधा पाउने अवस्र्ा 
भएमा जनु शीर्थकमा सबैभन्दा बढी छुट सवुवधा उल्लेि भएको छ सो मार छुट हनुेछ। 

19. यातायात व्यवस्र्ा कायाथलय रहेको स्र्ान वा सदरमकुाम भन्दा टाढा वा दगुथम स्र्ानमा रहेका 
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर र के्रन जस्ता मेशशनरी उपकरणहरुको प्राववनधक 
परीिण/जाँचपासका लानग आवश्यकता तर्ा मागका आधारमा डोर िटाएर सेवा ददन सक्नेछ। 
यसरी डोर सेवा प्रदान गरेबापत िण्ड ि (५) बमोशजम र्प शलु्क लाग्नेछ। 

20. आनर्थक वर्थ २०६५/०६६ देशि २०७६/०७७ सम्म ननयमानसुार सवारी साधन कर नबझुाएका 
र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको सम्वत ्२०७९ फागनु मसान्तसम्म सवारी साधन कर 
बझुाउन आएमा लाग्ने जररवानामा छुट हनुेछ । 

21. प्रचनलत कानून ववपरीत रावफक ननयम उल्लंघन गरे बापत रावफक प्रहरीले सवारी धनीसँग असलु 
गने दण्ड जररवाना बापतको रकम गण्डकी प्रदेश नभरका रावफक प्रहरी कायाथलयले प्रदेशको 
सशित कोर्मा जम्मा गनुथपनेछ। 

22. गण्डकी प्रदेशमा दताथ भएका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको शलु्क प्रदेश 
सशित कोर्मा जम्मा गनुथपनेछ। 

23. सवारी साधन धनीले सवारी साधन कर बझुाएको नमनतमा नै नवीकरण दस्तरु समेत बझुाई एक 
वर्थको लानग नवीकरण गनुथपनेछ। 

 

ि. सवारी चालक आवेदन दस्तरु, अनमुनतपर र नवीकरण दस्तरुाः 

1. सवारी चालक आवेदन दस्तरु, अनमुनतपर र नवीकरण दस्तरु  

सवारीको वकनसम /वगथ आवेदन दस्तरु (रू.) 
सवारी चालक 

अनमुनतपर दस्तरु (रू.) 
नवीकरण दस्तरु (रू.) 

मोटर साईकल/स्कुटर/ 
मोपेड 

५००/- १,५००/- १,५००/- 

कार, जीप, पावर रेलर र 
डेनलभरी भेन 

५००/- २,०००/- २,०००/- 

टेक्टर ५००/- २,५००/- २,५००/- 
नमनीबस/रक   ५००/- ५००/- २,५००/- 
रक/बस,लहरी   ५००/- १,०००/- ३,०००/- 
H1,H2,H3,I1,I2,I3, 
J1,J2,J3,J4,J5 

५००/- ३,०००/- ३,०००/- 
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एउटै दरिास्तबाट इजाजतको लानग एकभन्दा बढी वकनसमका सवारी चलाउन दरिास्त ददन चाहेको 
हकमा जनत वकनसमको सवारी चलाउने इजाजतको लानग दरिास्त ददएको हो सोको छुट्टाछुटै्ट दस्तरु 
लाग्नेछ।  

 

 

 

H1,H2,H3,I1,I2,I3, 
J1,J2,J3,J4,J5   

५००/- १,०००/- ३,०००/- 

प्रमाशणकरण १,५००/-   

2. तोवकएको ननशश् चत बाटो (रूट) वा िरेनभर सिालनार्थ लाग्ने वावर्थक बाटो (रुट) इजाजत दस्तरु: 
क्र 
स  

सवारीको वगीकरण प्रदेश भर (रू.) एक शजल्ला भर (रू.) पोिरा उपत्यका 
भर (रू.) 

1 

१४ नसट वा सो भन्दा मनुनका 
(नमटरवाला बाहेक) हलकुा सवारी 
र एक टनसम्म िमता भएका 
ट्ाक्टर, पावरवटलर 

२,५००/- 
 

 

२,०००/- १,७००/- 
 

2 नमटर भएको ट्ाक्सी  २,०००/- १,७००/- १,५००/- 
3 नमटर भएको ट्ाम्पो  १,०००/- 

3. वावर्थक बाटो इजाजत पर दस्तरु र नवीकरण (पाचँ नसटदेशि चौध नसटसम्म िमता 
भएको सावथजननक सवारी साधनलाई मार लाग्ने) 

क्र .सं . बाटो दरुी (वक.मी.) बाटो इजाजत दस्तरु (रू.) 

1 १ देशि ५० वक.नम.सम्म १,४००/- 

2 ५१ देशि १०० वक.नम.सम्म १,७००/- 

3 १०१ देशि १५० वक.नम .सम्म २,०००/- 

4 १५१ देशि २५० वक.नम .सम्म २,४००/- 

5 २५१ देशि ३०० वक.नम .सम्म ३,०००/- 
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5. अधथवावर्थक जाचँपास, प्रमाणपर तर्ा प्रदरु्ण स्टीकरको दस्तरु 

क्र सं सवारी वगीकरण दस्तरु रू.  

१ ठूला सवारी  ५००/- 
२ मझौला सवारी र साना सवारी   ४००/- 
३ प्रदरु्ण स्टीकर दस्तरु १००/- 
४ डोर मकुाम दस्तरु तराईमा रु. २०००/- पहाडमा रु. ३०००/- र वहमालमा रु. 

६०००/- 

4. वावर्थक बाटो इजाजत पर दस्तरु र नवीकरण (सावथजननक सवारी साधनलाई मार लाग्न)े 

क्र.स. बाटो दरुी (वक .नम) 
सवारीको वगीकरण र दस्तरु 

ठूला र मझौला बस 
नमननवस आदद (रू.) 

ठूला र मझौला रक 
नमननरक आदद (रू.) 

1 १ देशि ५० वक.नम.सम्म १७००/- २०००/- 
2 ५१ देशि १०० वक.नम.सम्म २,०००/- २३००/- 
3 १०१ देशि १५० वक.नम .सम्म २,७००/- ३०००/- 
4 १५१ देशि २०० वक.नम .सम्म ३,०००/- ३३००/- 
5 २०१ देशि २५० वक.नम .सम्म ३,३००/- ३६००/- 
6 २५१ देशि ३०० वक.नम .सम्म ३,९००/- ४२००/- 
7 ३०१ देशि ३५० वक.नम .सम्म ४,२००/- ४५००/- 
8 ३५१ देशि ४०० वक.नम .सम्म ४,५००/- ४८००/- 
9 ४०१ देशि ४५० वक.नम .सम्म ५,०००/- ५३००/- 
10 ४५१ देशि ५०० वक.नम .सम्म ५,६००/- ५,९००/- 
11 ५०१ देशि ५५० वक.नम .सम्म ६,३००/- ६,६००/- 
12 ५५१ देशि ६०० वक.नम .सम्म ६,९००/- ७,२००/- 
13 ६०१ देशि ६५० वक.नम .सम्म ७,५००/- ७,८००/- 
14 ६५१ देशि ७०० वक.नम .सम्म ८,१००/- ८,४००/- 
15 ७०१ वक.नम.भन्दा मानर् जनतसकैु ९,३००/- ९,६००/- 
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6. सवारी साधन दताथ र सवारी सरुवा दताथ दस्तरु 
क्र.सं. सवारी वगीकरण सवारीको वकनसम दस्तरु रु. 

१ 
२ 

ठूला सवारी  ननजी १,५००/- 
सावथजननक २,५००/- 

मझौला सवारी ननजी १,०००/- 
सावथजननक १,५००/- 

३ साना सवारी क. कार, जीप, भ्यान, वपकअप  , टेम्पो र पावरवटलर 
  ननजी १,०००/- 
  सावथजननक १,५००/- 
 ि. मोटर साइकल/स्कुटर ५००/- 

 

7. सवारी साधन नामसारी सनाित दस्तरु 

क्र.सं. सवारीको वगीकरण दस्तरु (रू) 
१ ठूला सवारी १५००/- 
२ मझौला सवारी  १०००/- 
३ साना सवारी  

कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पावरवटलर ८००/- 
मोटरसाइकल/स्कूटर ५००/- 

 

एक कायाथलयबाट सनाित गरी अको कायाथलयबाट सेवा प्रदान हनुे भएमा उल्लेशित दस्तरुमा 
५० प्रनतशत र्प दस्तरु लाग्नेछ । 

 

स्पष्टीकरणाः सनाितको अवनध एक वर्थको लानग मान्य हनुेछ। सो अवनध पश्चात ् प्रर्म तीन 
मवहनाको लानग १००० रुपैया र सो अवनध पनछ २००० रुपैया जररवाना लाग्नेछ।  

 

8.  सवारी साधनको अस्र्ायी दताथ दस्तरु 
क्र.सं. सवारी वगीकरण सवारीको वकनसम दस्तरु (रू.) 
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१ ठूला सवारी  ननजी १०००/- 
सावथजननक १५००/- 

२ मझौला सवारी ननजी ८००/- 
सावथजननक १२००/- 

३ साना सवारी 
क. कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो र पावरवटलर 

 ननजी ५००/- 
 सावथजननक १,०००/- 
ि.  मोटर साइकल/स्कुटर 

 ननजी २००/- 
 सावथजननक ३००/- 

 
9.  ववदेशमा दताथ भएको सवारी साधन चलाउने अनमुनत परको दस्तरु: 

क्र.सं. सवारी वगीकरण दस्तरु (रू.) 
१ ठूला सवारी र मझौला सवारी ३,०००/-   
२ साना सवारी   २,०००/-   

 

10. सवारी साधनको दताथ प्रमाणपर नवीकरण दस्तरु: 

क्र.सं. सवारी वगीकरण सवारीको वकनसम दस्तरु (रू.) 

१ ठूला सवारी  ननजी ६००/- 
सावथजननक १०००/- 

२ मझौला सवारी ननजी ५००/- 
सावथजननक ७००/- 

३ साना सवारी  

कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो र पावरवटलर 

 ननजी ४००/- 
 सावथजननक ५००/- 
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मोटर साइकल/स्कुटर ३००/- 
 

11. सवारी साधनको नामसारी दस्तरु: 

क्र.सं. सवारी वगीकरण सवारीको वकनसम दस्तरु (रू.) 

१ ठूला सवारी  ननजी १०००/- 
सावथजननक २०००/- 

२ मझौला सवारी ननजी ८००/- 
सावथजननक १५००/- 

३ साना सवारी   

कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो र पावरवटलर 

 ननजी ८००/- 
 सावथजननक १०००/- 
मोटरसाइकल/स्कुटर 

 ननजी ५००/- 
 सावथजननक ८००/- 

 

12.  यातायात सेवाको नाम पशञ्जकरण दस्तरु: 

क्र.सं. पूजँी दस्तरु (रू.) 
१ रू. १५ लािसम्म २,०००/- 
२ रू.१५ लािदेशि रू. ५० लािसम्म ५०००/- 
३ रू. ५० लािदेशि १ करोडसम्म १०,०००/- 
४ रु १ करोडभन्दा बढी जनतसकैु १५,०००/- 

 

13.  यातायात सेवा सिालन गने ननकायको नवीकरण दस्तरु: 

 

क्र.सं. पूजँी दस्तरु 
१ रू १५ लािभन्दा कमको लानग २,०००/- 
२ रू १५ लािभन्दा बढी रू ५० लािभन्दा कम ५०००/- 
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३ रू ५० लािभन्दा बढी रू १ करोडभन्दा कम १०,०००/- 
४ रू १ करोडभन्दा बढी जनतसकैु भएपनन १५,०००/- 
तर र्प गनथ प्रनत सवारी साधनाः- साना सवारी रू ८००|-, मझौला सवारी रू १२००|- र ठूला 
सवारी साधन रू १८००|- लाग्नेछ। 
 

14.  यातायात सम्बन्धी प्रशशिण केन्र, कारिाना र वकथ सप सिालन अनमुनत पर दस्तरु र 
नवीकरण दस्तरु: 

क्र.सं. पूजँी अनमुनत पर दस्तरु नवीकरण दस्तरु 
१ रू २ लािभन्दा कमको लानग १५००|- १०००|- 
२ रू २ लािभन्दा बढी रू ५ लािभन्दा कम २०००|- १५००|- 
३ रू ५ लािभन्दा बढी रू १० लािभन्दा कम ३०००|- २५००|- 
४ रू १० लािभन्दा बढी जनतसकैु भएपनन ४५००|- ४०००|- 

 

 

15. सवारी साधन नबक्री शोरुम र ररकशन्डशन हाउस सिालन अनमुनत पर दस्तरु र नवीकरण 
दस्तरु: 

 

  

क्र.सं. शस्र्र पुँजी अनमुनत पर दस्तरु (रू.) नवीकरण दस्तरु (रू.) 

१ तीन करोड रुपैयासम्म (साना 
उद्योग) 

७,०००/- ३,५००/- 

२ तीन करोडदेशि दश करोड 
रुपैयासम्म  (मझौला उद्योग) 

१०,०००/- ५,०००/- 

३ दश करोड रुपैयादेशि मानर् 
(ठूला उद्योग)  

३०,०००/- १५,०००/- 



32 
 

 
16. ववदेशमा दताथ भएका सवारी साधनलाई गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गदाथ लाग्न े बाटो (रुट) 

इजाजत दस्तरुाः 
क्र.सं. सवारीको वकनसम सात ददनसम्म  

प्रनतददन लाग्ने दस्तरु (रू.)  
सात ददन भन्दा बढी 
प्रनत ददन लाग्ने र्प दस्तरु (रू.) 

१ साना सवारी साधन ५००/- १,०००/- 
२ मझौला सवारी साधन १,५००/- २,०००/- 
३ ठुला सवारी साधन ३,०००/- ३,५००/- 

17. पटके बाटो प्रनत ५० वक.नम.को लानग इजाजत दस्तरु रू. १००/-, सवारी दताथ प्रमाणपरको 
प्रनतनलपी दस्तरु रू. ५००/-, जाँचपास प्रमाणपरको प्रनतनलपी दस्तरु रू. ५००/-, बाटो (रुट) 
प्रमाण परको प्रनतनलवप दस्तरु  रू. २००/-, प्रदरु्ण शस्टकर दस्तरु रू. १००/- र नेपालमा 
कायम भएको बाटोमा सिालन गने ठूला तर्ा मझौला, पयथटक सवारी, संस्र्ानका सवारी र 
भाडाका रकमा राष्ट्रव्यापी बाटो इजाजत (National Permit) दस्तरु वावर्थक रू. २०,०००/-
लाग्नेछ। 

18. गण्डकी प्रदेश अन्तगथत यातायात व्यवस्र्ा कायाथलय र सेवा कायाथलय नभएका शजल्लाहरुमा 
शजल्लाशस्र्त पूवाथधार ववकास कायाथलय वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य प्रदेश कायाथलयहरुले 
ननयमानसुार दस्तरु नलई अस्र्ायी पटके बाटो इजाजत (रुट परनमट) प्रदान गनथ सक्नेछन।् यसरी 
संकलन गररएको राजस्व रकम उक्त कायाथलयहरुले अनभलेि रािी रकम संकलन भएको अको 
ददननभर प्रदेश लेिा ननयन्रक कायाथलयले तोकेको वाशणज्य बैकमा राजस्व रकम दाशिल 
गनुथपनेछ। 

19. प्रदेश सवारी तर्ा यातायात व्यवस्र्ा ऐन, २०७६ दफा १०१ बमोशजम सवारी साधन जाँचपास 
प्रमाणपरको मान्यता छ मवहनासम्मको लानग हनुे व्यवस्र्ा रहेकाले वावर्थक रुपमा बाटो इजाजत 
पर (रुट पनमथट) नवीकरण गने समयमा अननवायथ रुपमा उक्त वर्थका दवैु पटकका जाँचपास 
प्रमाणपर पेश गनुथपनेछ। 

20. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्र्ानीय तहद्वारा सिानलत ववद्यतुीय सवारी साधन र भाडामा दताथ 
भएका ववद्यतुीय सवारी साधनमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन। पेरोनलयम पदार्थ बाहेक अन्य 
इन्धनद्वारा सिालन हनुे सवारी साधनमा प्रचनलत कानून बमोशजम लाग्ने सवारी साधन करमा 
बीस प्रनतशत छुट हनुेछ। 
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21. सवारी साधनको भार वहन िमता र सडकको िमताभन्दा अनधक भार बोकेमा मालवाहक 
सवारीका सम्बन्धमा सरु (“अनधक  भार जररवाना = Over weight (ton) x Distance (km) x per km 

Rate”.) का आधारमा तराईमा प्रनत वक.नम. रू  ५ र पहाडमा प्रनत वक.नम. रू १० ले हनु आउन े
रकम वहसाव गरी जररवाना गररनेछ।  
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ सँग सम्बशन्धत) 

मनोरञ् जन कर 

 

क्र.सं.
. 

शीर्थक महानगरपानलका नगरपानलका गाउँपानलका 

१. चलशचर घर (वटकट मूल्य) ५ प्रनतशत ५ प्रनतशत ५ प्रनतशत 

२ प्रवेश शलु्क नलई सिालन गररने 
मेला-महोत्सव, डान्सबार, 
क्यानसनो, पयथटवकय होटल तर्ा 
रेषु्टरा, साउना तर्ा स्पा, मसाज 
सेन्टर, शजमिाना, सकथ स, 
कन्सटथ, सांस्कृनतक कायथक्रम, 
िेलकुद, प्रदथशनी आदद। 

५ प्रनतशत ५ प्रनतशत ५ प्रनतशत 
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अनसूुची–४ 

(दफा ६ सँग सम्बशन्धत) 

कृवर् आयमा कर 

 

1. वावर्थक १० लाि रूपैंयाँसम्मको आयमा कर लाग्ने छैन।  

2. त्यसपनछको १० लािदेशि २० लाि रूपैंयाँसम्मको आयमा १ प्रनतशतका दरले कर लाग्नेछ। 

3. २० लािभन्दा मानर् जनतसकैु आय भए पनन २ प्रनतशतका दरले कर लाग्नछे। 

4. वावर्थक १० लाि रुपैंयाभन्दा बढीको प्रारशम्भक कृवर् उपजबाट आय आजथन गनेले आनर्थक वर्थ 
समाप्त भएको ३ मवहनानभर सम्बशन्धत केन्रमा स्वयम ्कर घोर्णा गरी आय वववरण र सोमा 
लाग्न ेकर सवहत पेश गनुथपनेछ। यसरी पेश हनु आएका वववरण तर्ा कर दाशिला सम्बन्धी 
वववरण सम्बशन्धत केन्रले अको मवहनाको 30 गतेनभर प्रदेश सरकार अर्थ मन्रालयमा पठाउन ु
पनेछ।  
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अनसूुची–५ 

(दफा ७ सँग सम्बशन्धत) 

पयथटन शलु्क 

क्र.सं. शीर्थक दर 
1.  प्राशचन स्मारक तर्ा परुाताशत्त्वक 

सम्पदा र संग्रहालय 

ववदेशी तर्ा स्वदेशी पयथटकलाई लाग्ने प्रवेश 
शलु्कको ५ प्रनतशत। 

2.  पदमागथ साकथ  मलुकुका पयथटकका लानग य.ुएस. डलर ५  
वा सो बराबर पररवतीय नेपाली मरुा र अन्य 
मलुकुका पयथटकका लानग य.ुएस. डलर १० वा 
सो बराबर पररवतीय नेपाली मरुा। 

3.  वन िेर तर्ा तालतलैया, गफुा, 
पाकथ , वपकननक स्र्ल, भ्यू टावर, 
संरिण िेर, शशकार  आरि 

ववदेशी तर्ा स्वदेशी पयथटकलाई प्रवेश शलु्कको 
५ प्रनतशत 

4.  पयथटकीय हवाई चाटथडथ उडान, 
प्याराग्लाशण्डङ, अल्रालाइट,  
बञ् जीजशम्पङ्, केबलकार, 
जीपटलायर, रक क्लाइशम्बङ,  
नौका ववहार र क्यानोननङ 

ववदेशी तर्ा स्वदेशी पयथटकलाई लाग्ने शलु्कको 
५ प्रनतशत 

5.  पयथटक सेवा शलु्क प्रदेश सरकारले पयथटक सेवा सूचना केन्र स्र्ापना 
गरी उपलब्ध गराउने सेवामा ववदेशी पयथटकको 
हकमा प्रनत पयथटक १ हजार रूपैयाँ र स्वदेशी 
पयथटकलाई २ सय रूपैयाँका दरले सेवा शलु्क 
लाग्नेछ।  

 

ववववधाः 
6. प्रचनलत कानून बमोशजम दताथ भई गण्डकी प्रदेशनभर सिालनमा रहेका राभल तर्ा रेवकङ 

एजेन्सीले नवीकरण गनुथपने म्याद समाप्त भएको नमनतले पैनतस ददननभर तोवकएको दस्तरु नतरी 
आटनो इजाजतपर नवीकरण गरेमा र्प दस्तरु लाग्नेछैन। 
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7. कोनभड १९ लगायत ववववध कारणले म्याद समाप्त भएको छ मवहनानभर आटनो इजाजत पर 
नवीकरण गराउन नसकी इजाजत पर स्वताः रद्द भएको भए इजाजत पर प्राप्त राभल तर्ा रेवकङ 
एजेन्सीले सम्वत २०७९ साल कानतथक मसान्तनभर सो इजाजत पर नवीकरण गराउन ननवेदन 
ददएमा प्रचनलत कानून बमोशजम लाग्ने नवीकरण शूल्क र सो शूल्कको शत प्रनतशत जररवाना 
नलई एक पटकको लानग नवीकरण गनथ सवकनेछ। यसरी नवीकरण गररने एजेन्सीको हकमा 
अववनछन्न वा ननरन्तर बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपने तर नवीकरण गदाथको बित आगामी पाँच 
बर्थको लानग बैंक ग्यारेन्टी पेश गनुथपनेछ।  
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अनसूुची– ६ 

(दफा ८ सँग सम्बशन्धत) 

प्राकृनतक स्रोत शूल्क 

क्र.सं.. शीर्थक इकाई दर (रू.) 
1.  स्लेट ढुङ्गा, नगटी ढुङ्गा, चट्टान ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, शचप्स,  प्रनत क्यू. वफट १० 

2.  रोडा, गेग्रान, बालवुा प्रनत क्यू. वफट ७ 
3.  इट्टा पाने माटो  प्रनत क्यू. वफट ३ 

4.  अन्य साधारण माटो प्रनत क्यू. वफट २ 
5.  चनुढुङ्गा प्रनत क्यू. वफट १२ 

6.  नदी तर्ा िोलाले बगाएर ल्याएको काठ  प्रनत क्यू. वफट ३०० 

7.  नदी तर्ा िोलाले बगाएर ल्याएको कुकाठ प्रनत क्यू. वफट  ५० 
8.  नदी तर्ा िोलाले बगाएर ल्याएको दाउरा जराजरुी प्रनत वकलोग्राम ४ 

 
 

(अ) ढुङ्गा, नगट्टी, बालवुा, क्रसर, इट्टा, स्लेट तर्ा चनुढुङ्गा उद्योग/व्यवसायहरू ववनधपूवथक दताथ र 
नवीकरण गरी अननवायथ रुपमा मूल्य अनभववृद्ध करमा समेत दताथ भई कारोवार गरेको हनुपुनेछ। 
ववनभन्न आयोजनाका नाममा िोनलएका यस्ता उद्योग/व्यवसायले सम्बशन्धत आयोजनामा बाहेक 
अन्यर नबक्री ववतरण गनथ पाउने छैन। 

 

(आ) क्यू. वफट बाहेक अन्य इकाईमा कारोवार भएमा कारोवार भएको इकाईलाई क्यू. वफटमा 
पररवतथन गरी गणना गनथ सवकनेछ। 


